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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.06.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06821/RMm1418/20 RM_M 0 Schválení programu 20. mimořádné schůze rady 

města konané dne 23.06.2017 

35 

06822/RMm1418/20 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

06823/RMm1418/20 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. - změna zakladatelské listiny 

28 

06824/RMm1418/20 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

06825/RMm1418/20 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

06826/RMm1418/20 RM_M 5 ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI            

k předkládání projektových záměrů 

38 

06827/RMm1418/20 RM_MZP 2 Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního 

ředitelství v Brně a žádost o prominutí odvodu            

za porušení rozpočtové kázně 

28 

06828/RMm1418/20 RM_M 6 Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o upsání akcií 

emitenta Vědecko-technologický park Ostrava, 

a.s. 

28 

06829/RMm1418/20 RM_M 14 Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby 

na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka – 

komunikace v bermě a úsek lávka na kamenec, 

lávka ke hradu“ 

28 

06830/RMm1418/20 RM_M 15 Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci            

s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 

28 

06831/RMm1418/20 RM_M 16 Návrh uzavření smlouvy o upsání akcie a návrh 

prohlášení o vnesení nemovité věci 

28 

06832/RMm1418/20 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v odvětví kultury z důvodu legislativních změn 

31 

06833/RMm1418/20 RM_M 12 Žádost Národního divadla moravskoslezského,           

p. o., o navýšení účelových příspěvků schválených 

v roce 2016 na rekonstrukci DJM, na PD 

modernizace technologií, na úpravu dílen v DAD 

42 

06834/RMm1418/20 RM_M 13 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

organizaci PLATO Ostrava, p.o., na odstranění 

havarijních závad na objektu Bauhaus 

87 

06835/RMm1418/20 RM_M 1 Návrh na pověření náměstka primátora 

Mgr.Radima Babince k jednání jménem města ve 

správních řízeních jako účastníka správního řízení 

08 

06836/RMm1418/20 RM_M 2 Prodej nemovitých hmotných věcí v k.ú. Frýdlant 

nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, 

formou zpeněžení ve veřejné dražbě 

08 

06837/RMm1418/20 RM_M 3 Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, 

návrh uzavření dohody o plné moci 

08 
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06838/RMm1418/20 RM_M 4 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. 

ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06839/RMm1418/20 RM_M 7 Návrh dohody o skončení nájmu bytu 08 

06840/RMm1418/20 RM_M 8 Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla 

společností 

08 

06841/RMm1418/20 RM_M 10 Návrh na záměr města pronajmout části 

nemovitých věcí (k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. 

Vítkovice) 

08 

06842/RMm1418/20 RM_M 11 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

06843/RMm1418/20 RM_M 9 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na realizaci projektu 

“Revitalizace 5 perspektivních parkových objektů 

/zahradně-architektonická studie/” 

80 

06844/RMm1418/20 RM_VZ 1 Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního 

portálu se spol. VERA 

83 

06845/RMm1418/20 RM_M 17 Úprava rozpočtu 07 

  
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 20. mimořádné schůze rady města konané dne 
23.06.2017 
  
Usnesení číslo: 06821/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 20. mimořádné schůze rady města konané dne 23.06.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06822/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona          
č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 
3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1695/ZM1418/27 
k usnesení č. 1793/ZM1418/27 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 

Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368 o 1.000.000,- Kč, a to upsáním 1 ks 

akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě a ve formě akcie na jméno. Nově 

upsaná akcie bude splacena nepeněžitým vkladem jediného společníka statutárního města 

Ostravy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o úhradě neuhrazené ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 

3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368 z minulých let, a to z rezervního fondu 

společnosti, a to ve výši 89.158.930,- Kč, za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu dle 

bodu 1) tohoto usnesení do obchodního rejstříku 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní                
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
  
Usnesení číslo: 06823/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
k usnesení č. 1696/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 

se sídlem Čkalovova 61/44/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s úpravou 
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RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06824/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
odstoupení XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady 

obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) volí 

  
do funkce člena XXXXXXX XXXX obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., místo 

osoby uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy                 

č. 2  předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06825/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Moravská 
Ostrava, ul. 28. října 2556/14, 702 00 Ostrava, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
odstoupení XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady 

obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) volí 

  
do funkce člena XXXXXXX XXXX obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

místo osoby uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy              

č. 2  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání 
projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 06826/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 10. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné        

a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 49 Řídícího orgánu OP VVV “Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce pro ITI”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 10. výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI ostravské 

aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti” ve vazbě na výzvu č. 49 Řídícího orgánu OP VVV “Dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce pro ITI”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.07.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_MZP 2 
Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně        
a žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 06827/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně                            

č.j. 20930/17/5000-10610-711889 ze dne 5. 5. 2017 

  

2) rozhodla 

  
o podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním 

výměrem Finačního úřadu pro Moravskoslezský kraj č.j. 1943604/16/3200-31471-803324 ze 

dne 3.5.2016 ve spojení s rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství v Brně                    

č.j. 20930/17/5000-10610-711889 ze dne 5. 5. 2017 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit vypracování a podání žaloby dle bodu 1) tohoto usnesení příslušnému krajskému 

soudu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 04.07.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit vypracování a podání žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení Generálnímu finančnímu 

ředitelství 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.07.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 6 
Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o upsání akcií emitenta 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06828/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se 

sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 253 79 631, dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby na bezplatné 
odstranění vad díla „Cyklostezka – komunikace v bermě a úsek lávka 
na kamenec, lávka ke hradu“ 
  
Usnesení číslo: 06829/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením soudního řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 111/2015 

ve věci bezplatného odstranění vad díla „Cyklostezka – komunikace v bermě a úsek lávka na 

kamenec, lávka ke hradu“ za účelem jednání o soudním smíru se žalovanou společností D.I.S. 

spol. s r.o., IČO 46975616, se sídlem Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno 

  

 
RM_M 15 
Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, 
advokátem 
  
Usnesení číslo: 06830/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 646 15 065, k zastupování statutárního města Ostrava v dovolacím řízení proti žalobci 

Sallerova výstavba - Invest I, k.s.,  se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČO: 

254 44 867, vedeným u Nejvyššího soudu České republiky, dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh uzavření smlouvy o upsání akcie a návrh prohlášení o vnesení 
nemovité věci 
  
Usnesení číslo: 06831/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 1793/ZM1418/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 

Ostrava, PSČ 729 30, IČO: 00845451 a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 

Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o prohlášení statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v odvětví kultury z důvodu legislativních 
změn 
  
Usnesení číslo: 06832/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostravou v odvětví 

kultury s účinností od 01.07.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o navýšení 
účelových příspěvků schválených v roce 2016 na rekonstrukci DJM,  
na PD modernizace technologií, na úpravu dílen v DAD 
  

(zn.předkl.) 
42 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 10/22  

Usnesení číslo: 06833/RMm1418/20 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení účelového  příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528,  na komplexní rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona o 6.817 tis. Kč, 

z toho investiční příspěvek o 6.618 tis. Kč, 

           neinvestičního příspěvku o 199 tis. Kč, 

dle přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení účelového investičního příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 00100528,  na projektovou dokumentaci modernizace technologií o 4.331 tis. 

Kč a prodloužení termínu použití do 31.01.2018 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o navýšení účelového příspěvku poskytnutého Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, na úpravu dílen v Divadle Antonína Dvořáka o 17 058 tis. Kč, 

z toho investiční příspěvek 13.189 tis. Kč, 

           neinvestiční příspěvek 3.869 tis. Kč, 

a prodloužení termínu použití do 30.11.2017 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331. ÚZ 1080, org. 4234  o   4.068 tis. Kč 

investiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1080, org. 4234  o 24.138 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080                   o 28.206 tis. Kč 

  

5) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 

– zvýšení neinvestičních příspěvků  o   4.068 tis. Kč 

– zvýšení investičních příspěvků      o 24.138 tis. Kč 

  

7) souhlasí 

  
v souladu s čl. IX odst. 2 písm. b) zřizovací listiny Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace, IČO: 00100528, se změnou na nemovitých věcech v souvislosti             

s rekonstrukcí Divadla Jiřího Myrona a v souvislosti s úpravou dílen v provozní budově 

Divadla Antonína Dvořáka 

  

 
RM_M 13 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku organizaci PLATO 
Ostrava, p.o., na odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus 
  
Usnesení číslo: 06834/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538, ve výši 4 000 tis. Kč            

na odstranění havarijních závad na objektu bývalého hobby-marketu Bauhaus dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 3319, pol. 6121, org. 2011                   o 4 000 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250   o 4 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

PLATU Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 71294538,   o 4 000 tis. Kč 

  

 
RM_M 1 
Návrh na pověření náměstka primátora Mgr. Radima Babince k jednání 
jménem města ve správních řízeních jako účastníka správního řízení 
  
Usnesení číslo: 06835/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
a odsouhlasila 

návrh na změnu při uplatňování a hájení práv statutárního města Ostravy ve správních řízeních 

  

2) pověřuje 

  
náměstka primátora Mgr. Radima Babince 

k zastupování statutárního města Ostrava v jednáních, týkajících se správních řízení jako 

účastníka správního řízení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec,  

 náměstek primátora 

  
3) pověřuje 

  
níže uvedené náměstky primátora  k  zastupování náměstka primátora Mgr. Radima Babince 
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dle bodu 2) tohoto usnesení, v době jeho nepřítomnosti,  v tomto pořadí: 

1) Mgr. Michal Mariánek 

2) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

3) Ing. Vladimír Cigánek 

4) Ing. Břetislav Riger 

5) Mgr. Kateřina Šebestová 

6) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

  

 
RM_M 2 
Prodej nemovitých hmotných věcí v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec 
Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 
  
Usnesení číslo: 06836/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1678/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
využít služeb společnosti NAXOS Ostrava, a.s., se sídlem Nádražní 1258/22 Ostrava 702 00, 

IČO: 27779831 k zajištění zpeněžení ve veřejné dražbě těchto nemovitých hmotných věcí ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- pozemek parc.č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy č.e. 164 na tomto pozemku, 

která je jeho součástí 

- pozemek parc.č. 2926 zahrada 

vše v k.ú.Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek, včetně 

všech součástí a příslušenství, přípojky vody z veřejného řadu, kanalizace splaškové DN 150 

mm včetně žumpy, kanalizace dešťové DN 150 mm včetně kanalizační šachtice a plynové 

přípojky DN 32 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

a nevyužít služeb společnosti Ostravská aukční síň s.r.o. 

  

 
RM_M 3 
Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, návrh uzavření 
dohody o plné moci 
  
Usnesení číslo: 06837/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s odstraněním 

budovy č. p. 1028 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 1708 

budovy č. p. 1067 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 1709/1 

a dále s 

• odstraněním zpevněných ploch a areálových komunikací a zrušením areálového rozvodu 

plynu 

na pozemcích parc. č. 1709/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1708 zastavěná plocha            

a nádvoří, parc. č.  1706 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

• zrušením areálových inženýrských sítí 

• zrušením areálového rozvodu plynu 

• demolicí výsledkové tabule 

• demolicí objektů pokladen 

• odstraněním drobných objektů 

• odstraněním hlediště tréninkového hřiště 

• odbouráním části jižního hlediště 

na pozemku parc. č.  1706 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

• demolicí hlavní tribuny  na pozemku 

parc. č. 1708 zastavěná plocha a nádvoří 

• demolicí trafostanice a rozvodny VN 

• demolicí hospodářských budov 

na pozemku parc. č. 1709/1 zastavěná plocha a nádvoří 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
pro územní rozhodnutí, s umístěním stavby “Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly”            

v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí z 04.-05.2017 vypracovanou spol. 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., 

na pozemcích 

parc. č. 1706 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

parc. č. 1708 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1028, obč. vybavenost 

parc. č. 1709/1 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1067, obč. vybavenost 

a budova trafostanice bez čp. 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

pro VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava – Zábřeh, IČO 259113, 

v rámci stavby “Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly” 
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3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se spol.  VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135,          

700 30  Ostrava – Zábřeh, IČO 25911368, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06838/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města výpůjčit část pozemku parc. č. 50/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 691,23 m2 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 7 
Návrh dohody o skončení nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 06839/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu č.XXX který je situován              

ve 4.NP domu č.p. 3032, který je součástí pozemku parc.č. 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, (ul.Horní č.or. 100) s nájemcem 

XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

k datu 30. 6. 2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla společností 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 06840/RMm1418/20 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o., IČO: 030 85 406 

do budovy “TANDEM”  č.p. 373, která je součástí pozemku parc. č. 4685/21, k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 373/4, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla nově vznikající společnosti 

Masiv systém, s.r.o. 

do budovy č.p. 1167, která je součástí pozemku parc. č. 108, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Černá louka 1167, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí (k.ú. Moravská 
Ostrava, k.ú. Vítkovice) 
  
Usnesení číslo: 06841/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby ”CarTec Group – BMW Premium Selection a BMW Motorrad – Dolní 

oblast“, a to – SO 04 - napojení areálové komunikace na části pozemku parc.č. 1448/11 

-  ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle koordinačního 

situačního výkresu stavby, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu  

pro: 

CarTec Group, s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, 702 00,                   

IČO: 25913620, prostřednictvím MS – projekce, s.r.o. se sídlem Erbenova 509/5, Ostrava – 

Vítkovice, 703 00, IČO: 25872494 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1448/11 ostatní plocha, manipulační plocha 
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v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava o výměře 16,8 m2, dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 

tohoto materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 11 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06842/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout 

části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 170, ost. plocha - jiná plocha  

o celkové výměře 40 m
2
, a to část označenou v situačním snímku jako (”A”) o výměře 16 m

2
  

a část označenou v situačním snímku jako (”B”) o výměře 24 m
2
 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava (v blízkosti ul. Cholevova), dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 9 
Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na realizaci projektu “Revitalizace 5 perspektivních parkových 
objektů /zahradně-architektonická studie/” 
  
Usnesení číslo: 06843/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 250.000 Kč 

odborem strategického rozvoje na realizaci projektu “Revitalizace 5 perspektivních parkových 

objektů /zahradně architektonická studie/” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ....................... o 250 tis. Kč 
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- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5166, ÚZ 1030, ORJ 300 ............. o 250 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního portálu se spol. VERA 
  
Usnesení číslo: 06844/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku programového 

vybavení se spol. VERA, spol. s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 62587978 

za cenu nejvýše přípustnou 109 980,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 06845/RMm1418/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 1800 tis. Kč na akci ZŠO, Gen. Píky 13A - sportovní 

hala - PD, ve  výši 2 300 tis. Kč na akci Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (při 50% 

spoluúčasti městského obvodu na skutečných nákladech), ve výši 190 154 Kč na částečné 

pokrytí výpadku příjmů z titulu poskytnuté slevy na nájemném nebytových prostor             

v souvislosti s rekonstrukcí ul. Českobratrské 

b) Slezská Ostrava ve výši 629 tis. Kč na akci Parkování Nová Osada - PD a ve výši 3 384 tis. 

Kč na akci Vybavení MŠ a ZŠ výpočetní a komunikační technikou 
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c) Ostrava-Jih ve výši 5 250 tis. Kč na akci Zateplení a výměna oken pavilonů              

MŠ Mitušova 6 a ve výši 115 tis. Kč na akci Podchod na náměstí Ostrava-Jih - stavebně 

technický průzkum 

d) Poruba ve výši 760 tis. Kč na akci Oprava svislé izolace a drenáže MŠ Čs. exilu, ve výši            

1 240 tis. Kč na akci Oprava sociálního zařízení na ZŠ J. Šoupala a ve výši 2 750 tis. Kč          

na akci Rekonstrukce BD č.p. 432-435 na ul. Skautská  

e) Lhotka ve výši 1 800 tis. Kč na akci Pěší propojení sportovních areálů - hřiště - golfová 

klubovna, při 10% spoluúčasti městského obvodu na skutečných nákladech 

f) Nová Ves ve výši 822 tis. Kč na akci Rekonstrukce oplocení technického dvora            

na ul. Rolnické, ve výši 155 tis. Kč na akci Oprava budovy kulturního domu na ul. 

Rolnické   a ve výši 424 tis. Kč na akci Rekonstrukce tělocvičny budovy na ul. Rolnické č. 55 

- PD, při 10% spoluúčasti městského obvodu na skutečných nákladech 

g) Michálkovice ve výši 115 tis. Kč na akci Lokalita ul. Píseckého - studie odtokových poměrů 

a ve výši 2 350 tis. Kč na akci Oprava komunikací v městském obvodu Michálkovice 

h) Radvanice a Bartovice ve výši 1 598 tis. Kč na akci Stavební úpravy objektu základní 

školy č.p. 867 - vybudování nového oddělení školky, ve výši 478 tis. Kč na akci Rekonstrukce 

podlah tělocvičny základní školy Vrchlického a ve výši 8 000 tis. Kč na akci Odstranění 

komunálního odpadu - revitalizace části bývalého koupaliště v O.-Radvanicích  

i) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 3 500 tis. Kč na zajištění akce Ostravské Vánoce 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

účelová rezerva na financování výdajů městských obvodů, ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 34 161 tis. Kč 

s n i ž u j í  běžné výdaje ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901 o 3 500 tis. Kč 

z v y š u j í 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 602 o 7 600 tis. Kč 

                                                   org. 603 o 3 436 tis. Kč 

                                                   org. 604 o 5 365 tis. Kč 

                                                   org. 605 o 2 750 tis. Kč 

                                                   org. 612 o 1 800 tis. Kč 

                                                   org. 614 o 1 246 tis. Kč 

                                                   org. 617 o 2 076 tis. Kč 

                                                   org. 502 o   191 tis. Kč 
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                                                   org. 503 o    577 tis. Kč 

                                                   org. 505 o 2 000 tis. Kč 

                                                   org. 514 o    155 tis. Kč 

                                                   org. 516 o 2 465 tis. Kč 

                                                   org. 517 o 8 000 tis. Kč 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 602 o 7 600 tis. Kč 

                                                   org. 502 o    191 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci  3967  Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská) 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330 o 2 300 tis. Kč 

na akci 6916 ZŠO, Gen. Píky 13A - sportovní hala - PD 

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 1 800 tis. Kč 

na akci Ostravské Vánoce 

na § xxxx, pol. 6xxx, 3500 o 3 500 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na částečné pokrytí výpadku příjmů  

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 191 tis. Kč 

městský obvod Slezská Ostrava 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 3 436 tis. Kč 

                                                   org. 503 o    577 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci 6912 - Vybavení MŠ a ZŠ výpočetní a komunikační technikou 

na § 311x, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 2 807 tis. Kč 

na akci 3964 - Parkování Nová Osada - PD 

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 629 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na akci 6912 - Vybavení MŠ a ZŠ výpočetní a komunikační technikou 

na § 311x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 577 tis. Kč 

městský obvod Ostrava-Jih 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 604 o 5 365 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci 6913 - Zateplení a výměna oken pavilonů MŠ Mitušova 

na § 3111, pol. 6121, ÚZ 6330 o 5 250 tis. Kč 

na akci 3965 - Podchod na náměstí Ostrava-Jih - stavebně technický průzkum 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 115 tis. Kč 
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městský obvod Poruba 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 605 o 2 750 tis. Kč 

                                                   org. 505 o 2 000 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci 1662 - Rekonstrukce BD č.p. 432-435 na ul. Skautská 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ 6330 o 2 750 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na akci Oprava svislé izolace a drenáže MŠ Čs. exilu 

na § 3111, pol. 51xx, ÚZ 6330 o 760 tis. Kč 

na akci Oprava sociálního zařízení na ZŠ J. Šoupala 

na § 3113, pol. 51xx, ÚZ 6330 o 1 240 tis. Kč 

městský obvod Lhotka 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 612 o 1 800 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci 3966 - Pěší propojení sportovních areálů - hřiště - golfová klubovna 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330 o 1 800 tis. Kč 

městský obvod Nová Ves 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 614 o 1 246 tis. Kč    

                                                   org. 514 o    155 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci 8766 - Rekonstrukce oplocení technického dvora na ul. Rolnické 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 6330 o 822 tis. Kč 

na akci 8777 - Rekonstrukce tělocvičny budovy na ul. Rolnické č. 55 - PD 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 6330 o 424 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na akci Oprava budovy kulturního domu na ul. Rolnické 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 155 tis. Kč 

městský obvod Michálkovice 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 516 o 2 465 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na akci Lokalita ul. Píseckého - studie odtokových poměrů 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o    115 tis. Kč 

na akci Oprava komunikací v městském obvodu Michálkovice 
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na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 350 tis. Kč 

městský obvod Radvanice a Bartovice 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617 o 2 076 tis. Kč 

                                                   org. 517 o 8 000 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na akci 6914 - SÚ objektu ZŠ č.p. 867 - nové oddělení školky 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 1 598 tis. Kč 

na akci 6915 - rekonstrukce podlah tělocvičny ZŠ Vrchlického 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 478 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na akci Odstranění komunálního odpadu - revitalizace části bývalého koupaliště  

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 8 000 tis. Kč            

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

  
 
 


